
GE0H-1850GE23 R0221
HR91
bezdrátová elektronická 
hlavice pro systém evohome

POUŽITÍ
Technický list • GE0H-1850CZ01R0221 • Změny vyhrazeny
HR91 je bezdrátová hlavice s moderním a ergonomickým 
designem. Používá se pro ovládání radiátorů. Díky svým 
funkcí vám pomůže dosáhnout požadovaného tepelného 
komfortu a zároveň i úspor energií. Hlavice využívá 
dvousměrnou rádiovou komunikaci a je určená pro použití se 
systémem evohome.
Hlavice je navržena pro majitelé nemovitostí, kteří plánují 
používat systém evohome pro řízení a monitoring systému 
vytápění ať už přímo z centrální řídící jednotky nebo pomocí 
mobilní aplikace. Hlavice také umožňuje lokální změnu 
požadované teploty uživatelem.

CERTIFIKACE
• CE
• RoHS 

HLAVNÍ RYSY
• Nový, minimalistický a atraktivní design umožňuje snadné 

začlenění do jakéhokoli interiéru.
• Provozní stav hlavice je snadno identifikovatelný díky 

integrovaným LED diodám, a také pomocí vyskakovacích 
oken a upozornění na mobilním zařízení.

• Možnost zkontrolovat název zóny pomocí jednotky 
evohome.

• Rychlá montáž a jednoduché uvedení do provozu
• Hlavice je kompatibilní s nejčastějšími termostatickými 

ventily typu M30x1,5. Další adaptéry jsou k dispozici jako 
příslušenství.

• Ochrana proti odcizení hlavice i baterií 
• Předdefinované časové programy pro řízení teploty
• Funkce "Otevřeného okna" - ventil radiátoru se při větrání 

místnosti automaticky uzavře.
TECHNICKÁ DATA
Specifikace
Připojovací závit: M30 x 1,5 
Krytí: IP 30 
Vnitřní snímač: NTC 
Rádiová komunikace: SRD (868.0...870.0 MHz) 
Elektrické parametry
Napájení: Baterie
Typ baterie: 2x AA (1,5 V) 
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HR91 - bezdrátová elektronická hlavice pro systém evohome
AUFBAU

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ
Díly skladujte v původním obalu a rozbalte je až těsně před 
použitím.Pro přepravu a skladování platí následující 
parametry:

* bez kondenzace

FUNKCE
Jednoduché uživatelské rozhraní a vylepšený rádiový přenos 
usnadňují každodenní používání. Pomocí jednoduchých 
ovládacích tlačítek může uživatel zjistit stav zařízení. V 
případě ztráty signálu nebo výpadku zařízení může uživatel 
dokonce manuálním a jednoduchým zásahem obnovit 
odpovídající nastavení.

NÁVOD K INSTALACI
Rychlá a snadná montáž díky zajišťovacímu mechanismu na 
ventilovém adaptéru.

Objednací čísla a rozměry

Vyobrazení Komponenty Materiál
1 Ovládací tlačítko Polykarbonát
2 Kontrolka LED - indikuje 

stav zařízení.
3 Tlačítko pro přepis programu1
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Parametr Hodnota
Okolní prostředí: čisté, suché a bezprašné
Min. teplota okolí: 0 °C
Max. teplota okolí:  50 °C
Rozsah skladovacích teplot: -20...+55 °C 
Min. relativní vlhkost 
prostředí: 

10 % *

Maximální relativní vlhkost 
prostředí:

90 % *

EAN-kód délka šířka výška Obj. číslo 
5025121380706
 

89,4 mm 52 mm 52 mm HR91EE 
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HR91 - bezdrátová elektronická hlavice pro systém evohome
Příslušenství

Popis Velikost Objednací číslo
AOV30 Adaptér se závitovým připojením

M30 x 1,0 AOV30

ACH28 Adaptér se závitovým připojením
pro ventily Comap a Herz M28 x 1,5 ACH28

EVA1-DANFOSS Sada adaptérů Danfoss
pro RA/RAV/RAVL EVA1-DANFOSS

EVA1-THERAFIX Adaptér Therafix
pro HR90, HR91, HR92 EVA1-THERAFIX

AVS91 Ochrana proti vandalům
AVS91
Pro více informací navštivte: 

www.resideo.cz

Ademco CZ s.r.o
Tuřanka 1236/96
Slatina, 627 00 B
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